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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2022 

ΓΙΑ β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

α.Αρμονία 

β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων 

γ. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

δ. Ιστορία της Μουσικής 

ε.Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Επιλογής - Πιάνο 

στ. Ατομικό όργανο επιλογής (Υποχρεωτικά) 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

α. Αρμονία 

 Η πρακτική διδασκαλία της αρμονίας  
 Σχηματισμός των κύριων συγχορδιών στις μείζονες κλίμακες 
 Ορισμός της σχέσης των συγχορδιών μεταξύ τους 
 Κύριες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση και οι συνδέσεις τους  
 Αλλαγή θέσης της ίδιας συγχορδίας  
 Αρμονικές λειτουργίες  
 Φράσεις και πτώσεις  
 Εναρμόνιση δοσμένου θέματος Μπάσο και Σοπράνο 
 Η πρώτη αναστροφή   
 Χρήση της πρώτης αναστροφής στην εναρμόνιση  
 Η δεύτερη αναστροφή και τα είδη της  
 Η δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης  
 Θεωρία των δευτερευουσών συγχορδιών  
 Έκτη και Δεύτερη Βαθμίδα 

 

β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων 

 Αναγνώριση διαστημάτων πρώτης ως ογδόης  
 Αναγνώριση συγχορδιών : Μειζόνων και σε α’ αναστροφή, Ελασσόνων, 

Αυξημένων και Ελαττωμένων  
 Αναγνώριση σύνδεσης κύριων συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση και α’ 

αναστροφή  
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 Αναγνώριση μελωδίας  
 Αναγνώριση ρυθμικών σχημάτων Αναγνώριση μέτρων κομματιού 3/4,2/4, 

4/4,5/8,6/8,7/8  

 

γ. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική- Θεωρία και Πράξη. 

ΓΡΑΠΤΑ 

1. Χρόες: Ζυγός, Κλιτόν, Σπάθη (θεωρία) 
2. Ήχος πλ. Δ’ (κλίμακα, μαρτυρίες, φθορές, αρκτικές μαρτυρίες, απήχημα) 
3. Ήχος Α’ (κλίμακα, μαρτυρίες, φθορές, αρκτικές μαρτυρίες, απήχημα) 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

1. Ήχος Α’: Χριστός γεννάται Ειρμός Α’ ωδής Χριστουγέννων αργό ειρμολογικό 
μέλος 

2. Ήχος πλ. Δ’: Της μετανοίας άνοιξον 
3. Ήχος πλ. Α’: Ευλογητάρια αργά Πέτρου Πελοποννησίου 
4. Ένα τραγούδι ελεύθερης επιλογής σε έναν από τους παραπάνω ήχους. 

 

γ.Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο - Πιάνο 

1. Κλίμακες μείζονες με διέσεις και Ελάσσονες σε δυο οκτάβες και Μείζονες με 
υφέσεις Φα, Σι ύφεση, Μι ύφεση και τα αρπίσματα τους. 

 
2. Μια σπουδή Czerny από το op. 849. 

 
3. Ένα κομμάτι από Τα μικρά πρελούδια και Φούγκες. 
 
4. Ένα γρήγορο μέρος από Σονατίνα Kuhlau. 

 

δ. Ιστορία Μουσικής 

 Ιμπρεσιονισμός 

 Εξπρεσιονισμός 

o Ατονική Μουσική 

o Δωδεκαφθογγισμός 

o Ηλεκτρονική Μουσική 

o Συγκεκριμένη Μουσική 

o Αλεατορισμός 

o Μινιμαλιστική 
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 Νεοκλασικισμός 

 Η όπερα στον 20ο αιώνα 

 Σπιρίτουαλ 

 Γκόσπελ 

 Μπλουζ 

ε. Ατομικό Όργανο Επιλογής 

Αναφέρεται η ύλη κάποιων οργάνων επιλογής. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει και 
όργανο εκτός της λίστας. 
 
 
α. Κλασική κιθάρα 

I. Μια από τις σπουδές του Γ΄ Sagreras ή από το PujolIIΙ. 
II.  Δύο έργα διαφορετικών εποχών. 
III. Μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σκάλες σε 1 και 2 οκτάβες. 
 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει κλίμακες και ρεπερτόριο από τον παρακάτω 
σύνδεσμο. 

https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf 
 
 
 
β. Ηλεκτρική κιθάρα 
 

1.  α)  Αρμονική μινόρε κλίμακα σε 5 θέσεις 

β)  Bluesκλίμακα σε 5 θέσεις 

2.  Συγχορδίες μεθ’ εβδόμης σε 2 θέσεις (maj7, min7, dom7, min7b5, minmaj7) 
και τα αντίστοιχαarpeggios 

3.  Jazzblueswalking bass etude - Paul Musso 

 
 
γ. Κλασικό βιολί 
 

1. Κλίμακες 
Μια από τις παρακάτω κλίμακες:  
Ρε μείζονα, Ρε Ελάσσονα, Λα μείζονα, Λα ελάσσονα, Σολ μείζονα, Σολ 
ελάσσονα σε 3 οκτάβες με αρπίσματα.  
Επιθυμητό είναι οι κλίμακες να παιχτούν με διαφορετικούς τρόπους, τόσο 
ρυθμικά (π.χ. μισά, τέταρτα, όγδοα, δέκατα έκτα) όσο και με διαφορετικά 
είδη δοξαριάς (π.χ.λεγκάτο και χωριστά). 
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2. Σπουδές 
Μια από τις παρακάτω Σπουδές: 
Απo το βιβλίο Kreutzer, 42 studies οι εξής: 2,3,4,5 
Απo το βιβλίο Mazas op.36, Book 1 οι εξής: 1,2,3,4,5,6 
 

3. Μελωδίες 
Μια από τις παρακάτω μελωδίες: 

 Fiocco, Allegro 
 Handel, Sonatina Nr.3, HWV 370 in F, Allegro 
 J.Brahms, Hungarian Dance Nr.5  

Κοντσέρτο 

Ένα μέρος από τα παρακάτω κοντσέρτα: 
 J.S. Bach,concerto in A minor ,1οή 3ομέρος 
 Seitz, concerto in G minor, 1ομέρος 

 
 
δ. Σαξόφωνο 
 
Μέθοδοι: 

 Guy Lacour 50 Etudes faciles and progressives (book 1,2) 
 M. Mule 30 Grand exercises 

Έργα: 

 Aria-Bozza 
 Sonata No.1, No. 6 – Haendel 

 
ε. Ποντιακή Λύρα 
 

 Κότσαρι (χορός)  
 Σερενίτσα (χορός)  
 Λετσίνα (χορός) 
 Επιτραπέζιος σκοπός  

 

στ. Ακορντεόν 

         ● Ανάπτυξη κλίμακας Ντο, Σολ, Ρε, Λα & Μι μείζονα σε δυο οκτάβες, μελωδικά 
και στα δύο χέρια, καθώς και την ανάπτυξη των ομώνυμων αρπισμών στην τονική 
κάθε κλίμακας.  

         ● Ανάπτυξη κλίμακας Λα, Ρε, Σολ & Ντο ελάσσονα (φυσική & αρμονική) σε 
δυο οκτάβες, μελωδικά και στα δύο χέρια, καθώς και την ανάπτυξη των ομώνυμων 
αρπισμών στην τονική κάθε κλίμακας 
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Μελωδικά αποσπάσματα 

         • Ο σταθμός (1) 

         • Το ακορντεόν (4)  

         • ChopinWaltzAm 

 

ζ. Λαούτο 

Δυο από τα παρακάτω: 

 Καρσιλαμάς Σηλυβρίας  (μελωδία & συνοδεία) 
 Απάνω στην τριανταφυλλιά  (μελωδία & συνοδεία) 
 Άταρης    (μελωδία & συνοδεία) 

 

η. Μπουζούκι 

 Μείζονες και Ελάσσονες κλίμακες. 
 Λαϊκοί Τρόποι (Δρόμοι) σε πλήρη μελωδική - αρμονική ανάλυση και σύντομος 

αυτοσχεδιασμός.  
 Ελεύθερη επιλογή συνθέσεων της ελληνικής αστικής μουσικής με πιστή 

εκτέλεση της πρώτης ηχογράφησης.   
 
 

θ. Παραδοσιακό βιολί 

Δυο από τα παρακάτω: 

 Πηδηχτός Ρόδου 
 Πρεβεζιάνικο 
 Καραγκούνα 
 Καβοντορίτικο 
 Μπάλος 

 

ι. Κλαρινέτο 

 Ασκήσεις:Κλίμακες-Baermann 

 Σπουδές:Cavallini 1,2 - Rose 1 

 Κομμάτια: WeberSonatas -Lefevre 
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ια. Σαντούρι 

1. Τα ξύλα 
2. Τι ήθελα και σ’ αγαπούσα 
3. Αιγαιοπελαγίτικος μπάλος 
4. Ένα μουσικό κομμάτι της επιλογής του εξεταζόμενου αντίστοιχου επιπέδου 
5. Κλίμακες: Μείζονες με 4 διέσεις και 4 υφέσεις και οι σχετικές ελάσσονες 

αρμονικές 
 
 
 
ιβ. Καβάλι 
 
Τεχνικές:  
Βασικός χειρισμός του οργάνου, παραγωγή ήχου, δαχτυλοθεσία, βασικάδιαστήματα, 
αυτοσχεδιασμός, τρανσπόρτο, καλλωπισμοί (βιμπράτο, τρίλιες) 
 
Ενδεικτικά τραγούδια: 
Χιτζάζμαντηλάτος 
Συγκαθιστός - κατσιβέλικος 
Μπαϊντούσκα 
 
 
 
ιγ. Ευρωπαϊκά Κρουστά 
 

 Snare Drum: Guy G. Gauthreaux II - (American Suite - 1ομέρος) 
 Drums: ένα κομμάτι της επιλογής του εξεταζόμενου (δυνατότητα ηχητικής 

υποστήριξης) 
 Ξυλόφωνο: N. J. Zivkovic – FunnyXylophoneBook 1 (ένα από τα κομμάτια: 

DerKalifStorch, NoRagtime, Thessaloniki) 
 
 
 
 

 

 

 


